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Mas sõlire tmlo lo qup onri(iueci<^

l.'nnlÍLruii Ifrrn min, cs el triesoro

Del suiilo ( iiiTiiu iii> su rey priiiiero,

(Jue en iiii diii venció tiinto Hcy Moro,
Quando u<|ui'l Uey Mayor lo aparcció.

SÁ DE MlHANIJA.

Se o grande Aloxandre so alcjírou
tanto, qiiiiiido onlidii triiiiii|iliando em
Trt>ia, c Ilio fez tírandes honras i>or

estar alii sr'piiltailo o forte Achilles,
eoin maior ra/.no é esta Cidade digna
de ser maiti festejada, e venerada cm
ter em suas entranhas o grande e santo
rei Dom AtTonso.

Antonio Coelho Gasco — Co/i-
ytíisía, Antiijuuladi: « Nobre-
ia... de Coimbra.

I

Na majestosa egreja de Saiiola Cruz de Coimbra encon-

tram-se na capella mór, frunleiros um ao outro, os suber-

bos mausoléus que encerram as cinzas venerandas tios dois

prnneiros monarciias |)ortU},'uezes.

Fica lia parte do evangollio o de D. AÍTonso Ileuriques.
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Sentimentos de veneração, respeito e entliusiasmo se apos-

sam de nós ao acharmo-nos juncto das cinzas do íamoso
lieroe de quem bellamente disse Castilho:

«Não nasceu Rei, senão maior do que Hei, como aquelle

que de si mesmo havia de brotar a realeza: não tomou do

berço a purpura, mas tingiu-ih"a a Victoria com sangue de

infiéis : não achou feito o sceptro, que da sua lança robusta

lh'o houve de lavrar sua mesma virtude: não alardeava

eras o seu throno, mas estreou-o elle, e no estreal-o lhe

imprimiu veneração que ainda hoje dura; throno a que
lançou por fundamento o ferro de mais de trinta espadas

de reis vencidos, como do ouro de mais de trinta coroas

fundiu a sua.»

Os preciosos moimentos de D. Affonso Henriques e de
D. Sancho I foram mandados fazer por el-rei D. Manuel,

que, tendo visitado as suas antigas sepulturas em 1502, as

achou mesquinhas para conterem os restos de tão grandes

homens, como foram o fundador da monarchia e o conqui-

stador de Silves.

Tractando de D. Affonso Henriques, diz o seguinte a res-

peito do seu jazigo o chronista fr. Antonio Brandão:

«Porém a sepultura não respondeu na grandeza á pessoa

d'el-rei, nem a seus merecimentos, que a humildade e

pouca vaidade dos príncipes d aquelles tempos não dava
logar a se lhe fazerem os sumptuosos sepulcros, que des-

pois se usaram: e assi permaneceu muitos annos o corpo

d'el-rei em uma sepultura humilde, a qual, segundo aclio em
memorias de Sancta Cruz, se costumava cobrir com um
panno honesto até o tempo d el-rei D. Duarte, que a man-
dou ornar com um riquíssimo docel de seda e ouro. Mais

se aventajou o inclyto rei D. Manuel, que passando por

Sancta Cruz em o principio de seu reinado, e notando como
o sepulcro d el-rei D. Affonso, e o d el-rei D. Sancho não

respondiam á grandeza de cujos eram, mandou nas paredes

da capella-mór d'aquelle mosteiro fabricar dous, de obra

singular e sumptuosidade admirável »

E bem admirável é em verdade a obra d'estes mauso-
leos; e no estylo manuelino porventura se não encontram
no paiz outros mais sumptuosos, mais elegantes e mais
ricos de lavores mimosos.
Ambos os túmulos são eguaes na sua traça e principaes

delineamentos; apenas se diíferençam nos ornatos mais

miúdos, que no de D. Affonso são de maior delicadeza e
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de m;iis a|iui;itlo jíhsIo. Assim, (lescreveiitlo um, teroiiius

(lescriplo o oulro.

Dois pilares resallaiilos. de a[>parein-ia cónica, guarneci-

dos (la mais variada e mais lielia (iriiameulai âo, se levan-

tam (piasi até á maior allura da parede. As suas hases são

enfaixadas, e apre>tMilam },'rande numero de graciosas sa-

liências angulares, similliando um lormoso aggregado de
cristallisações. Ao passo (jue vão subindo os pilaies, cres-

cem seus ornatos em numci o e variedade. Seguem-se logo

alguns meilalhões com bu>tos em liaixo relevo, a (|ue l'a-

zem moldura troncos retorcidos, acomi)anliados de folha-

gens de carvalho mui delicadas. Continuam para cima varias

ordens de nichos povoados de olatuetas, em cujas bases

e baldaipiinos se ostentam mimosos lavores e rendilhados.

Passada mais de meia alliu a. vão-se adelgaçando os pilares,

terminando por lim em esbeltas e foi uiosas agulhas.

O espaço inferior entre os pilares é occu[)ado por uma
grande arca de pedra, na (|ual está deitada, com a cabeça

sobre ahuofadas e os pés a|)oiados inun leão, a íigura

majestosa e veneranda dn monarcha, vestido de aiinadura

completa, excepto nas mãos, (|ue tem erguidas, e na ca-

beça, (jue é cingida i)or coroa real. O elmo e as mano-
plas vèem-se pendentes ao lado.

O sarcophago é abrigado por um alto e vistoso arco,

em cujos ladíjs e volta tem os olhos muito que admirar, pois

que são guarnecidos por lindos festões vasados, entreteci-

dos de ramos de carvalho com seus fruclos, e de |)arras

cora uvas mui ao natural, e por variadíssimos arabescos

e bestiães, em cuja execução obrou pi imores o cinzíd ou
escopro dos eximios artistas encarregados d estes traba-

lhos. O vão do arco é occu[iado na [larte inferior por va-

rias estatuetas mettidas em nichos de bases e coberturas

elegantíssimas: e na [)arle superior, correspondente á volta,

por cruzes da ordem de (Ihristo e pela esphera armilar,

divisas (lo monarcha venturoso, (jue ordenou a obra. Por

cima do arco, em todo o restante espaço comprehendido
pelos pilares, se admira a mais |)rofusa ornamentação de

variadas llguras, folhagens, caprichosos frisos, cogulhos,

florões e outros delicados lavores. Na parte central avultam

as armas portuguezas, encimadas por um elfio e susten-

tailas por dois anjos.

Todo o mausoleo é feito de alvíssima peilra de Ançã.

Segundo diz U. Francisco de Mendanha na descripção do
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mosteiro de Sancta Cruz, transcripta por D. Nicolau de

Sanda Maria na Chromca dos Courtfos Regrantes, liv. vn,

cap. XXII, a obra dos túmulos foi executada por mestre

Nicolau, João de Ruam e Jacjues Loguim, artistas insignes

que el-rei mandara vir de França para a reedificação do

mosteiro.

No tempo de D. João iii ainda os mausoléus eram obje-

cto dos cuidados d este monarcha, como pôde ver-se da

seguinte carta, por elle dirigida no anno de 1535 a fr. Rraz

de Barros, governador e reformador do mosteiro:

Padre frei hras eu elRci vos eniuio m.'" saudar, eu quero

mãdar coreger as sepulturas dos reis q estam nesa capela

moor pera ficarem e mais perfeiçã. E mamdo la mestre

nicolaao pera as ver em,comedouos que lhas mostres pera q
veja a obra q se nelas deue fazer e me dar delo emformaçã
amriq da mota a fez e euora aos XXIX dias de jatr de 1535

Rey
pera o padre frey bras (1).

No tumulo de D. Affonso Henriques está inscripto num
tarjão, na face anterior do moimento, o seguinte epitaphio:

AlPHONSO HeNRICO I. PORTUGALIAE ReGI, RECIO SANGUINE,

RELIGIONE ET ARMIS CLARÍSSIMO, QUI ImPERATORE AlPHONSO
Gastellae Rege pro pátria, ac viginti pqtentissimis mau-
HORUM REGIBUS CUM MAXIMIS COPIIS, PARVA MANU, SED FIDE,

ANIMOQUE INGENTI DIVERSIS PRAELIIS PRO ChRISTIANI NOMINIS

AUGMENTO JUSTA ACIE SUPERATIS : OlYSIPONEM, SaNCTARENAM,
EbORAM, ALIAQUE QUATUORDECIM MUNITISSIMA 0PPID4 ET UNI-

VERSAM FERE LUSITAMAM AB INFIDELIUM MANU RECUPERANS
ChRISTI PECÚLIO ADJECIT. IIuC, ET AlCOBATIAE, PLURAQUE ALIA

CAENOBIA EXTRUXIT, DITAVITQUE : NEC REGNO SOLUM POSTERIS-

QUE insígnia ChRISTUM, QUI El APPARUIT, CrUCIFIXUM REFE-

RENTIA SED CUNGTIS ETIAM MAXIMUM EXEMPLUM RELIQUIT. CuiUS

VIRTUS SUIS CONTENTA FACTIS CAETERA EXEQUI NON PATITUR. De
FIDE, DE PATRIA, DE REGNO, DE SUIS BENEMERENTI, PIENTISSIMI

FIaeredes HOC SEPULCRUM POSUERE.

ObIIT anno DoMINI CI3CLXXXV. REGNI SUI LXXIII. ET AETATIS

XCI. VI. DIE DECEMBRIS.

R. I. P.

(l)"Collecção de cartas para fr. Braz de Braga Esta importante
colleeção esta inédita. Não se sabe onde pára hoje o originai, porém
felizmente o sr. Ayres de Campos havia tirado uma copia de grande
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A Iradiif^So ireste epitaphio ó a sepuiiile:

Ao priiiii'iii» IU'i (lo l*tii tii;i;il. I). AlToiísi» II(Miri(|iios, ola-

rissimo pt'l(t sniijiui' rt';il, i oIi^mTio o anii;is, o (jual, viMicidos

ein varias lialallias o lm|)era(l()r l). AIToiíso, Uei de (lastella,

em defoiisão do sen reino, o vinte reis mouros [)oderosis-

simos aí'om|>anliados de fírandes exércitos, em aiigmeiilo

da (lliristaiidade, e não lendo elle da sna [larte mais (pie

poueos solilados e a pureza da Ké e a jírandeza de animo

de (pie era dotado, livrou da servidão (los mouros e resti-

tuiu á Kgreja de (Ihristo Lisboa, Santarém, Kvora, e outras

(jualorze povoações fortissimas. Fundou e dotou liberal-

mente este mosteiro e o de AIcol)a(ja, e outros muitos.

Não S(') deixou ao reino, e aos seus descendentes, as Armas,

em (pie se representam as (lliagas de Cliristo, o qual lhe

appareceu, mas um exemplo maravilhoso. Cuja virtude

com suas obras se eguala, e não dá logar a se passar

adiante em seus louvores. A este inclyto Principe, tão

benemérito da Republica Cliristã. de sua palria, reino, e de

seus vassallos, mandaram seus piedosos Herdeiros levantar

este sepulcro. — Falleceu no anuo do Senhor de 118.'),

tendo 7;{ de seu reinado, e de edade 91, no sexto dia do
mez de dezembro. — Descance em paz (1).

Não foi este o primeiro epilapliio (pie se poz no tumulo

de 1). AITonso Ilenricpies. I). Timotlieo dos Siartyres. num
seu mauuscripto t^ái diz o seguinte a pag. 34: «E para

parte d'ella, que hoje possue; e d'esta nos facultou que transcrevês-

semos a prcscntt" carta.

(1) Evta iraducrão i- apresentada por fr. Antonio Brandão na Mo-
narrliia Liisilaiia. V. .'J.*, liv. il.", cap. 'M." Aiii accrescenta o douto
historiador a scgiiinle obscrvaí^ão ; -Nesti' nmiRTO de annos (|iu' se

dão a el-rci, de reino c vida, se deve advertir ipie o ('pita|)liio se
coinjioz confonin' á opinião da Chronica de Duarte Galvão, que então
corria. Nos temos assentado já, como mais provável, não passar o
tempo da vida d'e|-rei I). Alfonso de setenta e einco ou setenta e

seis anniís e meio: e assim o tempo de seu reinado não se estender
mais que a eineoenta e sete annos e alpuns mezes; pois tomou jtrin-

cipio em dia de S. João Hantista do anno do Senhor (Je H28, como se

jtode ver em o que nesta matéria deixámos tratado, e veio a fallecer

em dezembro do anno de llíC) .. Vide acerca dCste ponto a Historia

de Portugal por A. Herculano (ISif)!, t. 1." pa^;. itO e nota \i.

(i\ Prinripin, Funttnalo, Vnião. lirforninrrio. f Progresso dos Mos-
Ifiifrns dit Ordem Oinoniru da Cnngregnrm do Krnl M<istei/rn de Saiita

Crus da Cidade de Cniinhra. Acerca d'este curioso livro, vide uma no-
ticia do sr. J. (',. Ayres de Campos, seu actuai possuidor, no Boletim
de Bihliographia Portugueza vol. n.» :t.
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que se não perdesse o epitaphio em verso latino d aquelles

tempos, que estava entalhado e esculpido na sepultura an-

tiga do valoroso rei D. Affonso Henriques: um curioso có-

nego doeste real mosteiro, por ordem e mandado do sere-

níssimo rei D. Manuel, o escreveu com leiras de ouro com
seus rasgos, em uma taboa com os quatro dísticos a prin-

cipio, e a pendurou no arco da sepultura nova. Esta taboa

ainda hoje está no mesmo logar neste presente anno de
1650 em que isto se escreve, donde se trasladou, e tem
já de antiguidade 130 annos, e diz assim:

In laudem âlphonsi piumi Poiitvgaliae Régis:

LoQuiTUfí Epithaphium

AUREA ME QUONDAM LEGERUNT SAECULA ReGIS

HeNKICI SCULPTUM MARMORIO IN TUMULO.

DeINDE MaNUELIS VENIT MEMORABILIS AETAS,

Qui Mausoleum hoc struxit iterumque novum
Is me possessa submovit sede per annos,

SUCCESSIT MEO PRÓXIMA PROSA LOCO.

HUNC POSTLIMINIO REVOCATUM, COLLOCOR, ECCE,

HaG TABULA PENSANT, SIC MEA FATA VICES.

Epitaphium ANTIQVITUS INSCVLPTUM VRNAE

Incuti Régis Alphonsi Henhici

Alter Alexander jacet hic, aut Julius alter,

Belliger invictus, splendidus Orbis honor.
Pacis, et armorum cauto moderamine doctus

AlTERNARE vices TEAffORA TUTA DEDIT.

QuID PIETAS ChRISTI, VEL QUANTUM DEBEAT ISTI,

Ad fidei cultum regna subacta docent.

post regni fastus fidei moderamine pastus,

In míseros inopes accumulavit opes.

QuoD Crucis hic tutor fuerit, nec non Cruce tutus
Ipsius Clypeo Crux clypeata docet.

ViVAX Fama, licet tibi têmpora longa reserves,

Digna suis meritis digere nemo potest.

E não diz mais a taboa.»

Fr. Antonio Brandão apresenta também na Monarchia



9

LHsilana o antigo epitapliio de I). AITonso, e esla sua Ira-

iliu\â()

:

«Aíjiii jaz fnlerratlo oiilm Ali-xandro, ou Julio Cesar,

gueiriMio iuYiMicivol, li((iu'a e lustre do inundo. Segurou
os teniitos de seu reinado com a niaravilliosa variedade e

alternarão de paz, e jíuerra. Os ri'inos ijue reduziu a

poder da Ijíreja eslão ujoslrando o muito (jue mereceu á

religião (^hristã e íé de nosso Salvador. Uespois de fazer

os gastos que convinliam u majestade de seu real Kstado,

enlliesourou [)ara os pobres e miseráveis, levado a isso

com a sua\ idade da lei Kvangelica. Hem mostra ([ue Ibi

defensor da C-ruz de Ohrislo, e defendido por ella, o seu

escudo real. em o qual se vè a mesma (Iruz repartida em
escudos menores. Ainda que a fama costumada a [)erpe-

luar accrescente tenipos mais dilatados, ninguém haverá

(jue i»ossa dar lou\ores egnaes a seus merecimentos.»

O epilapliio do tumulo de 1). Sancho i é o seguinte:

SaNCUS I. LrSITAMAE REX
II. DirnCIÍ-l-lMIS TKMPOIU».

HKGNANS, pathiak rATKU, lu:-

C.l Mnl K F.XKMIM.AI» KC.UKCU \l

OlUIT ANNO CljCCXI. AETAT. LVll.

\ versão deste epilapliio é como se segue:
I). Sancho 1.", segundo rei de Poringal. pae da pátria

e illiistre modelo dos monarciias, havendo reinado em tem-

pos dilliceis, falleceu no anno de láll, tendo de edade o~.

li

Concluídas as novas sepulinras, quiz el-rei D. Mamiel
assistir á trasladação dos restos dos seus maiores. No já

citado mannscripto de I). Timotheo dos Martjres achamos
narrada da seguinte fórma esta pomposa soleinnidade

:

«No Anno seguinte dCsta eleição, iriáU—^em os Ki dias

do mes de Julho, estando o Sereníssimo Hey Dom .Manoel

nesta Cidade de Coimbra, veio a este seu real mosteiro á

tarde, e mandou abrir as sepulinras antigas dos primeiros
dons Reys deste Iteyno seus predecessores: Achou o corpo

do deuolo Rey Dom AíTon^o Henriques inteiro, incoi i upto,
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a carne seca, e a cor pálida, e macilenta, mas de aspecto

severo que parecia estar vivo= do qual saliia cheiro sua-

víssimo: Tinha vestida huma Garnacha comprida de pano
de Iam branca, e huma sobrepelis de pano de linho, isto

tão inteiro, e são, como se naquella hora lhas vestissem.

Era el-Rey de estatura de dés palmos em comprido, e de
dous e meio de largo pellos peitos, e a perna que quebrou
nas portas de Badajós era mais curta que a outra tres

dedos= O senhor Rey Dom Manoel o fes mostrar à no-

breza e povo d'esta Cidade, estando iunto deite em pee
descarapussado com hum cirio aceso na mão, assistindo

com elle todos os Senhores e fidalgos com tochas acesas

nas mãos e com elles todos os religiosos Cónegos do Con-

vento: e assim como o achou, cantando-lhe primeiro hum
responso, o meteo e depositou no sepulcro novo que lhe

tinha mandado fazer na capella mór á parte do Evangelho;

e no dia seguinte, 17 de Julho pella manham, lhe mandou
cantar um olTicio de deíTunctos de nove liçoens com sua

Missa beneficiada com toda a solenmidade, e apparato que
a cousa em si pedia. Esta memoria deixou escrita João

Homem, Cavalleiro fidalgo da Casa delRey Dom Manoel, que
com elle se achou presente, e vio tudo com seus olhos» (1).

Do bom estado de conservação em que foi encontrado o

cadáver domonarcha dá também testimunho o insigne poeta

conimbricense Sá de Miranda, quando diz;

Cidade rica do saneio

Corpo do seu rei primeiro,

Qu'inda vimos com espanto

HcTtão pouco tempo inteiro

Dos annos, que podem tanto.

Esta solemnidade vem narrada por D. Nicolau de Sancta

Maria na sua Clironka dos Cónegos Regrantes por modo
mui diverso. JNão só discrepa quanto ao dia, mez e anno

em que se effectuou, pois diz que fôra a 25 de outubro

de 1515, mas também refere o acto muito mais appara-

toso, dizendo que o vencedor de Ourique, revestido com

(\) Este João Homem pôde sor o próprio a quem se referem Damião
(ie Goes na Chronica de D. Manuel, P. 2.*, cap. 5.°, c D. Nicolau de San-
cta Mariana Chronica dos Cónegos Regrantes, Liv. 9.°, cap. 29.°
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o manto da ordem d'.\vi/. coroado cotii a coroa real, lendo

na mão diroita a sua es|>ada e na estiucrda o seu escudo,

fòra stMitad(» cm uma rica cadeira de es|taldar de velludo

carme/.im com franjas de ouro, e que el-rei D. Manuel e

mais pessoas presentes lhe beijaram a mão. Julgamos esta

tuna das nmitas passa-íens em (|ne o chroiii>ta íalton á ver-

dade, e temos por mais verisimil a narração de 1). Timo-

Iheo dos .Martyres. Sendo assas notórias a falta do since-

ridade e as deturpações e falsidades de muitos documen-
tos produzidos por D. Nicolau de Sancta Maria na sua C/iro-

iiiru (1); |)ersuade a Ima critica a i)òi-se de parte o seu

te>tin)imlio. (juando se llie contra[ioulia o de oulro escriplor

cujo credito não seja suspeito.

Depois da primeira tra>ladação de 1). AITonso nem i(|ues,

duas vezes se abriu a sua se|»ullura : a primeira em setem-

bro de 17:1:2, a segunda em iiW de outubro de I8:)á.

A primeira abertura eITectuou-se com o lim, segundo se

cré. de se observar o estado em ([ue se adiava o corpo do

monarcha ptir causa da sua canonisação, de (|ue naijuella

epocba se tractava com grande empenho. Não podemos alcan-

çar noticias do (|ue então se passou.

(\) ÍTítiros mui auc(ori«ado5; léni acrupado a D. Nicolau de falta

de sinceridade em iiuiilus poiítus da sua (ilira. Eis o que diz a este

resj)eito o iii^i;.'iie Joài) feilio Hilieiío. tão conipetente em assum|)t(is

de di|)|(imaliea : «... Eu não sou o |irinieiro, (|ue nie atrevo a sus-
peitar da sua lioa fé, e verdade lii-^lorii-a

;
sijio só as pisadas dos

seus I)ome<tieos. Já I). Tlinmaz da I-Jicarnaeâo não diiviílou nefrar-

llie todo it credito aeerea do Documento que ejje luoduziu no Liv. ix,

Cap. D." § i." da sua Clironica •> — Obserrnrõcs Ilist. e Crit.

P 1.', pajr. 79. A paji. 81, nota i, diz: -D. Vicente de Jesus Maria,
C.onepo He<:ulai", (lailorario (|ue foi neste século nn Mosteiro de
Sancta Cruz de Coimhra. tnmuu por empresa o corrifiir em vários
iofiares a mesma (llironica da sua Ciin^rrejíação : i)orém ifrnoro onde
hoje param o-; seus trahallios. (pii' jul^ío serein de lào l)oa lé, quanto
elle recDnliecia os defeito-; d'aqui ||c clironista. D. Jos<' de Cliristo,

de cujas Memorias, iior ordem iId-; Prelado< Maiores, se aproveitou
D. -Nicolau, ha iradiçãi) se queixava, (piando sahiu á luz a(|iiella

Ohronica. da* adulterações dn mesmo (llironisla : o que se poderia
verilicar pela ^ua confrontação. |)()i< pen<o (jue ainda existem »

Veja lamlii'!!! o Dirrioiínrin liililinriniphiro do sr. Iimdcencio l'ran-

cisco da Silva no arlipo i-m que tracta de D. Nicolau de Sancta >Liria.
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A segunda abertura fez-se por ordem do sr. D. Miguel

de Bragança, que, passando por Coimbra, quiz ver os res-

tos venerandos do vencedor de Ourique. D"este solemne
acto acba-se noticia circumstanciada em um curioso artigo,

inserto na Gazeta de Lisboa n.° 268, que passamos a trans-

crever :

«Coimbra, 23 de Outubro de 1832.

«Hoje, Sua Magestade depois do Seu Despacho no Ga-

binete, foi de tarde mais Suas Altezas Reaes a verem na
Igreja do Convento de Santa Cruz, o interior do Tumulo
do Senhor Rei D. Affonso Henriques : liia acompanhado dos

Excellentissimos Senhores Duque de Lafões, Marquez de

Bellas, Marquez de Taitcos, e Conde Barão de Alvito, Ca-

marista de Semana, Conde de S. Lonrenço, Ministro Secre-

tario d Estado dos Negócios da Guerra, Conde de Barba-

cena, Chefe do Estado Maior General, Brigadeiro Gorjão,

Quartel Mestre General, Brigadeiro Povoas, Ajudante de

Ordens de Sua Magestade, Major Conde de Belmonte, Aju-

dante de Campo, e dos mais da mesma Classe Condes de

So^re, do Cartaxo, de Vianna, de Almada, de Redondo, e

de Carvalhaes, e D. Bernardo de Almeida seu irmão, e

Oíficiaes de Ordens Visconde dAsseca, e Tenente Manoel
Correia seu irmão, Coronéis de Voluntários Realistas Conde
de Castro Marim, e Visconde da Bahia; e vários Criados

da Casa Real: hindo também como Viadores de Suas Alte-

zas os Condes de Camarido, e de Cintra: seguindo o ca-

minho da Universidade pela Fonte Nora, e alli concorria

immensa gente para Saudar O Augusto Monarcha, que
sendo esperado mais Suas Altezas Reaes pelo D. Prior

Geral, e Communidade á porta do Convento de Santa Cruz,

e acompanhado á Igreja, feitas as Orações, Mandou Sua
Magestade abrir o Tumulo do Fundador da Monarquia Por-

tugueza, repetindo assim este Acto, que pela ultima vez

se havia feito pouco mais de hum século antes, isto he,

em Setembro de 1732, Reinando então em Portugal o

Senhor Rei D. João V, e anteriormente o havia feito lam-

bem o Senhor Rei D. Manoel.

«Aberto pois aquelle Deposito precioso dos Restos mor-
taes do Grande Rei o Senhor D. Affonso Henriques, se achou

hum pequeno Cofre de madeira de cedro, junto a outro

maior, existindo somente no menor alguns restos de ossos

pequenos, que indicavam ter sido de algum menino, mas



13

tudo O mais reduzido a lei ra ou eiii/as; e iio segundo

Cofre maior, (|ue se achava ainda idberlo com hum resto

de tella rica de onío e praia, cttni franjas desla (inalitlade,

se vio solire a tantpa, (|ne teria e meio ate 'i palmos de

com[irimenlo, liinna chave de lerro a qual tinlia sido dou-

rada; e no me>mo hum frasco de vidro faceado, com a

baze de 3 pollegadas ({uathadas, e 7 de altura, rolhado e

lacrado, com as Armas Ueaes em cima, e luuna inscripção

em baixo dizemlo= Noticia do tpie se passou em o mez
de"Selemliro de I7:{:2: -leinlo este frasco denlio hum
embrulho escuro, e com letras, mas pegado ao fundo do

vazo, o qual se poz de parte para (le|)ois se examinar

:

tendo logo Sua Magesiade dito, que o Selo era das Armas
do Senhor Kei D. João V. e mo do Senhor />. Míniitcl como
se dizia.

iNa Presença pois de Sua Magestade. de Suas Altezas

Reaes, da (^orle, do Kstado Maior (íeneral, do Kxcelleutis-

simo e Heverendissimo Hispo de Cointhni, I). Fr. J(Kii/nim

(hl .\az(iirlh, do 1). Prior (ieral, e de toda a (lomuuundade
de Sa/ila Cruz, se proseguiu no exame dos caixões do

Tumulo, e se reconheceo c<tm favor da Chronica do Con-

vento, estarem no segundo Cotre os Despojos uíortaes da

Senhora Uainha de J'oilu;jtil, D. Mdfahla, Ksposa do [)ri-

meiro Hei, e por estarem nmito arruinadas as madeiras e

mesmo os ossos. Ordenou Sua Magestade, que se passas-

sem paia melhor Cofre.

«Logo [lor baixo se achou oulro caixão também de ce-

dro, e com outra chave como a primeira, e restos de co-

bertura de tella egualmente de prata e ouro, com xadrez

de cores já muito amortecidas. Abrio-se a lam[)a d este

terceiro Cofre, (pie teria seis palmos de com[)rido e nelle

se acharam os ossos do Grande Guerreiro, e Hei de Por-

twjat o Senhor D. Affomo Henriques! A Sua caveira estava

inteira, e mostrava aiuda todos os dentes no seu logar

menos hum: as dnuensões do craneo, e mais partes da

cabeça eram grandes, e pro[)orcionados os ossos dos bra-

ços e pernas, os quaes com[)arando-se com os da figura

superior ao tumulit, se achou perfeitamente coincidirem

com as dimensões respectivas, tendo esta figura 10 pal-

mos de comprimento, como refere a Historia haver tido de
altura o lleroe, a quem representa vestido de ferro, collo-

cado de costas tendo hiima almofada de pedra por traves-

seiro, e um leão dourado aos pés.
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«Voltando porém ao exame do frasco, que se havia en-
contrado no Jazigo, nada alli se poude adeantar, por não
se poder tirar o embrulho, que tinha dentro, e Sua Ma-
gestade o mandou conduzir pelo Conde de Redondo Seu
Camarista, quando Se retirou, havendo dado as Suas Or-

dens ao D. Prior Geral de Santa Cruz, para se tornarem
a arranjar os Caixões do Real Jazigo, que se havia aberto.

«Do Hospital foi sua Magestade visitar o Muzeu, e alli

fez extrahir pelo Doutor Franco, o que o frasco trazido do
Tumulo linha dentro, e se achou serem duas Escripturas

em pergaminho muito destruído, confuzas ou mal legíveis

as letras, porque a humidade havia atacado a pelle em que
estavam, e se poude perceber, que uma era em Portugiwz,

e de carater de letra moderna, isto he, de pouco mais de
hum Século ; e outra em Lalim, também de igual simi-

Ihança, sendo provável explicarem ambas referencias a

mais antigos Titulos, quando em Setembro de 1732 se

abrio o Tumulo Real, como diz o Letreiro no fundo do
vaso; e na Escriptura Latina se poude ver, que fallava da

Senhora D. Tlwreza, Mãi do Senhor D. Ajfonso Henriques. (1)

«Os pergaminhos em 3 pedaços foram estendidos peio

Conde de Soure, Camarista de Sua Magestade, em duas
folhas de papel, para tornarem a ser examinados.»

(1) O sr. Figaiiière, pas suas Memorias das Rainhas, mostrou duvi-

dar que eíTctivamente no tumulo de D. AfTonso Henriques estives-

sem os restos da rainha D. Mafalda, certamente por nào ter noticia

do documento que acabamos de citar. Na Breve dissertarão soljre o

togar da sepultura da rainJia D. Mafalda, mullier de el-reÍD. Affonso
Henriques, publicada no Arcliivo Pittoresro, vol. V, desfaz completa-
mente o sr. Rodrigues de Gusmão as duvidas apresentadas pelo sr.

Figanière a este respeito.

No tempo de D. Manuel foram também trasladados para o tumulo
de D. Sancho i os restos de sua mulher a rainha D. Dulce e os de
D. Constança Sanches, hlha natui'al do mesmo D. Sancho.
Segundo "diz D. Timothco dos Martyres na sua obra já citada, a

rainha D. Dulce fallecera em Coimbra em 26 de agosto de 1198, e

fòra sepultada no mosteiro de Sancta Cruz. Diz também ter sido

gravado na face da pedra que cobria a sua sepultura o seguinte

epitaphio : Hk iacet Ínclita Regina Domna Dulcia E. M. CC. XXXVI.
Quanto a D. Constança Sanches apresenta o mesmo auctor a pag.

231 da sua obra o seguinte epitaphio, que esteve no seu primitivo
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IV

Dissemos (jue a abertura do tumulo de D. Aflbnso Hen-

ritjues eui I7;{:i fòra feila lom Ioda a [iroliahilidiide \)iíva

se exannuar o estado dos restos do j;rande nioiiarclia em
urdem á sua eaiiouisarão. Datam do tempo de D. João ni

as primeiras diliyeueias [tara se aleanrar tal (h-sidcralitm,

no ([ue umito se em[)euliaram este rei e os cónegos do mos-

teiro lie Sanla (!ru/.

•Nas cortes de Lislioa de Kíil pediram os povos a ei-rei

D. João IV mandasse tractar d'este negocio na cúria ro-

mana.

No tem[)o de D. João v novamente se intentou alcançar

a canonisa(;ão de D. AlTonso llenri(iues. O dr. José Pinto

Pereira, ijue nnntos annos assistiu na cúria por expedicio-

nário régio, imprimiu em lloma no anuo di' I7:ÍH um livro

intitulado AjijKinUiis IUsIdiícks (Irccin couIíncns aiíjntiienta,

sepulcro na capella ile Saiicto Antonio, por cila fiinilaila na antiga

egrcja do mosteiro :

Constam Sponm Dei. iacd liir. Conslíintia ilida,

Quae .</)(' nini [hiu. finiiitrr liiicsit ri.

S<im iu.i fuiiir griiuit in imiis, llfx Poi tiifjnlensis,

hniilibits imiiifiisis, Hi-ijiu virgn rtiuit.

Mnivliim vilai it oli vcrae (iniulia luris.

Kl se cldustrai il liiijiis iii ufile rriiris.

Dirilijs tnnilnn timltis ilituvit fuiiílnii,

Qiiod m/iiiis i'xn'ilit ar sihi morte ifrdit.

Auíonio sorio. Snnrdix Fraiirisnis eidem,

Coiifiniuit /idem. sir iiit, ore jiio :

Te srilo. ne paveas, sedes Heijinn Polonim,

Dncet in aethereas, virginum que rhoruin.

D. Constança Sancfies foi conega e muitos aunos prioreza do mos-

teiro de S. João das Donas. Fallfceu a 8 de agosto de 126Í). Encon-

tram-se noticias acerca d esta virtuosa senhora no Agiologio Lusi-

tano, tom. i.". pap. 177 e 'i82.

Refere ainda 1). Timotheo (pie na sepultura de D. Sancho se en-

cerraram taml)em em ataúdes separados os ossos de I). IIenrif]ue,

D. Branca, 1). Berinj-Mieila e D. Sancha, liliios do mesmo monarcha.

É de notar que D. I!rani-a. senhora do (luadalajara, falleceu em
Castella ; refere porém Manuel de Faria e Sousa ( Europa Vortu-

gueza, T. 2.", F. 1.*, cap. GU) que (ue trasladada a Sanla Cruz de

Coimbra, porque dignamente turiesse entierro con sus padres.
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sive non obscura saiictitaíis indicia religiosissimi principis

D. Alfonsi Henrici, dirigido e dedicado ao papa Bento xiii e

a el-rei D. João v.

Finalmente ainda no reinado de D. José se prosegiiiu

neste propósito. No anno de 1753, no dia 6 de julho, se

deu principio em Coimbra ao processo da canonisação com
ordem e procuração de el-rei, que foram lidas com outros

papeis conducentes ao mesmo flm, junto da sepultura de

D. Affonso na presença da communidade do mosteiro.

Foram entregues estes documentos ao bispo conde D. Mi-

guel da Annunciação, que destinou o dia 11 de julho para

se fazer a primeira sessão, como effectivamente se fez,

assistindo as communidades religiosas, lentes e doutores

da Universidade, etc. No dia 12 celebrou-se segunda

sessão (1).

Se mais se proseguiu n'este negocio não nos consta. E
certo porém que ficaram infructiferas essas diligencias

para se alcançar de Roma a proclamação da santidade do

invicto guerreiro, diligencias afervoradas pela grande e

tradicional sympathia que sempre tem dedicado á sua

memoria a gente portugueza.

Tal sympathia, no dizer de A. Herculano, «torna-se res-

peitável, porque tem as raizes n um aífecto dos que mais

raros são de encontrar nos povos, a gratidão para com
aquelles a quem muito deveram.

«Este aífecto nacional chegou a attribuir a Affonso Henri-

ques a aureola dos sanctos e a pretender que Roma desse

ao fero conquistador a corôa que pertence á resignação do

martyr. Se uma crença de paz e de humildade não con-

sente que Roma lhe conceda essa corôa, outra religião

também veneranda, a da pátria, nos ensina que, ao pas-

sarmos pelo pallido e carcomido portal da egreja de San-

da Cruz, vamos saudar as cinzas daquelle homem, sem o

qual não existiria hoje a nação portuguesa e, porventura,

nem sequer o nome de Portugal.»

(1) Gazeta de Lisboa de 17S3, n.° 31.






